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списание за недвижими имоти 
и още нещо

Тук може да откриете мечтания дом!



Определете какъв имот желаете и може да си позволите. Проверете
бюджет си и се уверете, че месечните разходи за жилище ще могат
да бъдат покрити.
Подгответе първоначална вноска. В повечето случай тя се определя
от ипотеката, която желаете и банката, с която ще работите или
строителна фирма при покупка без кредит.
Получете банково одобрение за кредит – ипотека. Предварителното
одобрение е важно, за да няма забавяне в процеса на покупка.
Проучете кварталите и изберете тези, които са подходящи за вас
спрямо месторабота, начин на живот и отдалеченост от често
посещавани места.
Разглеждайте имоти във вашия ценови диапазон, за да не се
разочаровате ако харесате жилище не във вашия бюджет.

Първият ви дом е голяма и важна покупка - може би дори най-голямата,
която някога сте правили до този момент в живота си! Поради това не
искате да рискувате и да объркате процеса. Ето няколко съвета за
безпроблемно реализиране на тази мечта.

Доверявайки се на професионалист по недвижими имоти ще свалите
тежестта от раменете ви, ще получите съдействеие при избор на
имот, преговори по сделката и цялостното финализиране на покупката
на желания дом.

 Време ли е да закупите първия си дом?
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Примеа недвижими имоти предлага за продажба новострояща се
двуетажна къща със собствен двор в с. Брястовец. На площ от 120кв.м са
разположени на първи етаж - просторна всекидневна с кухненски кът,
спалня и баня и на втори етаж - две спални и баня. Парцелът е  с площ
от 584кв.м. Къщата ще бъде завършена на степен тапа и новите
собственици ще имат възможност да добавят тяхното усещане за дом.
Село Брястовец е разположено на 20км от Бургас, има отлично изградена
инфраструктура и всички удобства.
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Дом в с.Брястовец



Какво трябва да има всяка зодия, за да се
чувства дзен у дома

Всички се стремим да се борим със стреса на
ежедневието като най-добрия начин е да се
насладим на усещането, че сме у дома. Не е
изненадващо, че това, което помага на един
човек да се чувства по-дзен, няма да бъде
същото за друг, но зодиакалните знаци
дават известна представа към какво
гравитираме и защо. Вижте своя знак, за да
разберете какво ви кара да се чувствате
дзен .

Риби  - За да се чувствате дзен в дома си,
трябва да създадете успокояваща
атмосфера. Най-силно ви привличат водни
елементи, които са свързани със чувството
за спокойствието и релаксация. 
Овен - Не обичате да сте ограничени, така
че не е изненада, че ако прекалявате с много
вещи, се чувствате в капан. Концепцията за
отворена стая, ще ви помогне да дишате по-
лесно и свободно.
Телец  - Привлечени сте от естетиката на
нещата и начинът, по който елементите
изглеждат и миришат, оказват значително
влияние върху вас. 
Близнаци  - Нека си признаем, свързани сте с
вашите електронни устройства. Докато в
крайна сметка излизането от мрежата може
да не е осъществимо, изключването за час,
два ще бъде от полза за вашето здраве. 
Рак - Вие сте сантиментални и обичате да
запазвате предмети, защото те ви
напомнят за конкретни спомени. Насочете
вниманието си към това, което е наистина
важно и което ви дава усещане за мир.



Лъв - Въпреки че, лесно попадате в плен на
ослепителни светлини и огледала в
изобилие, има нещо в прегръщането на
естественото осветление, което създава
успокояващо настроение.
Дева - Нищо не ви носи по-голямо
спокойствие от това да се чувствате
така, сякаш имате контрол над околната
среда. Създавайки подредено, просто
оформление, ще се чувствате по-малко
стресирани и по-спокойни в дома си.
Везни  - За да се чувствате дзен, трябва
да създадете среда, която внася живот и
баланс в нея. Обичате да създавате
красота в дома си, а растенията са лесен
начин за постигане на това.
Скорпион  - Не сте против да бъдете
директни с това кой сте или какво искате,
но предпочитате да запазите някои
подробности скрити за себе си.
Създавайки мистериозен и интригуващ
въздух, се чувствате най-много у дома.
Стрелец - Обикновено е по-лесно,
отколкото си мислим, да създадем
пространство, което ни позволява да се
отпуснем, а за вас може да бъде толкова
просто, колкото да се отървете от
вашите нежелани и ненужни аспекти. 
Козирог  - За да се чувствате дзен, не ви
трябва много и в това е целият смисъл.
Можете да се съсредоточите върху
нещата, които са важни за вас, както и да
дадете на ума си така необходимата
почивка, която заслужава.
Водолей  -  Прегърнете своята уникална и
нестандартна страна.  Докато вашата
индивидуалност все още може да блести,
вие ще се чувствате спокойни.



Искащ ли да  живееш в центъра
на Бургас?

Ако искате дом в сърцето на Бургас, ПРИМЕА недвижими имоти
продава просторен тристаен апартамент в новострояща се
модерна сграда близо до община Бургас. Апартаментът е
разположен на втори етаж и е с площ от 109.57кв.м. Състои се от
всекидневна с кухненски кът, две спални, две бани, антре и две
тераси. Има възможност за закупуване на паркомясто. Степен на
завършеност е на тапа. Възползвайте се от тази уникална
възможност и се обадете за повече подробности.
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Днес ще ви запознаем с едни супер момичета. Момичетата на Активи Консулт. 
Те имат супер сили и осигуряват стабилност и сигурност на вашите финанси,
за да може спокойно да осъществявате своята дейност. Прекрасни
професионалисти, които държат на точност, коректност и ефективност. При
тях че откриете:
Активност в комплексни данъчни консултации;
Коректност при проверки и защита на интересите на клиента;
Точно и прозрачно предоставяне на счетоводно обслужване;
Изготвяне на финансови одити;
Водене на открит и честен диалог с деловите ни партньори;
Изграждане на цялостен финансов облик на дружествата, които обслужват;

Съвсем на скоро откриха и новия си модерен и функционален офис, където ви
посрещат с усмивка и получавате актуална счетоводна или данъчна консултация.
Доверете им се !

Счетоводна къща Активи Консулт

Бургас 8000, ул. Вардар № 26 ,ет.3 +359 56 820 610



МИЛЕНА МОЛЛОВА + 359 884 556605

отлична инвестиция с цел отаване под наем

ПРИМЕА недвижими имоти продава двустаен апартамент в кв.
Сарафово, Бургас. Състои се от всекидневна с кухненска част, спалня,
баня с тоалетна и тераса. Имотът е с южно изложение, гледка море, с
ново оборудване и обзавеждане. Сградата е с модерна визия, асансьор,
акт 16 и е разположена на метри от морския бряг. Има възможност за
свободно паркиране. Без такса поддръжка. Отличен имот както за
инвестиция и отдаване под наем, така и за живеене.
За повече информация и организиране на огледи, моля свържете се с
нас.

Апартамент
до морето 



Indulge your senses.
Discount prices for November and December 

www.stanastasiahotel.com


